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Tilladelse til udførelse af 3 stk. boringer til monitorering af lossepladsgas 

på matrikel 8h Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
 

Lejre Kommune meddeler hermed tilladelse til at udføre 3 stk. A-boringer efter miljø-

beskyttelseslovens § 19 (LBK 5 af 03/01-2023). 

 

GEO har på vegne af Miljøstyrelsen fremsendt ansøgning til Lejre Kommune om tilladelse  

til at udføre 3 stk. A-boringer. Boringerne skal benyttes til monitorering af lossepladsgas.  

Boringerne placeres ved Roskildevej 32, 4330 Hvalsø på matrikel 8h Kirke Hvalsø By, Kirke 

Hvalsø. 

 

VILKÅR 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

Generelle vilkår 

1. Tilladelsen er gældende i et år efter meddelelsesdato. 

 

2. Lejre Kommune skal orienteres inden borearbejdet påbegyndes. Orienteringen 

fremsendes til  Grundvand@lejre.dk. 

 

3. Tilladelsen forudsætter, at Miljøstyrelsen får de nødvendige aftaler med private 

lodsejere på plads, hvor disse måtte berøre anden mands grund. 

 

Vilkår for udførelse og indretning af boringer 

4. Der må etableres 3 stk. boringer til monitorering af lossepladsgas. Boringerne 

placeres på matr.nr. 8h Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 

 

5. Boringerne udføres og indrettes som angivet i ansøgningen samt i bilag 1 og 2. 

  

6. Borearbejdet skal udføres således, at grundvandet ikke forurenes.  

 

7. Der må ikke anvendes miljøfremmede stoffer under borearbejdet. 
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8. Boringerne skal være indmålt med GPS, og mærket med DGU nr., koordinat- og 

kotesætning samt ejer/driftsansvarlig.  

 

9. Oplysninger om boringerne skal indberettes til Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelser (GEUS), senest 3 måneder efter at boringerne er 

etableret. Det fremgår af kap. 5 i boringsbekendtgørelsen (BEK 1260 af 28/10-

2013), hvilke oplysninger der skal indberettes.  

 

Vilkår for sløjfning af boringer 

10. Boringerne skal sløjfes senest 1 måned efter, at brugen er ophørt. 

 

11. Sløjfning af boringer skal anmeldes til Lejre Kommune senest 10 arbejdsdage 

inden arbejdet udføres. Anmeldelsen fremsendes til Grundvand@lejre.dk.  

 

12. Oplysninger om sløjfning skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske 

Undersøgelser (GEUS), senest 3 måneder efter at boringerne er sløjfet. 

 

ØVRIGE OPLYSNINGER 

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelsen til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af 

hensyn til bl.a. fare for forurening og miljøbeskyttelse i øvrigt. 

 

Lejre Kommune påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for eventuelle skader i 

forbindelse med udførelsen af boringerne. Det er ansøgers forpligtigelse at søge de 

nødvendige oplysninger om beliggenhed af ledninger, rørinstallationer etc., så disse ikke 

beskadiges ved arbejdet. 

 

LOVGRUNDLAG 

Tilladelsen er meddelt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:  

 

/1/ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 5 af 3. januar 2023 

 

/2/ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 

28. oktober 2013 

 

/3/ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022 

 

/4/ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-

områder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12. november 2021 

 

SAGSFREMSITLLING 

Miljøstyrelsen har fremsendt en ansøgning til Lejre Kommune om tilladelse til at udføre  

3 stk. A-boringer. Boringerne skal benyttes til monitorering af lossepladsgas. Boringerne 

placeres ved Roskildevej 32, 4330 Hvalsø på matrikel 8h Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.  
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Boreentreprenøren er GEO. Boringerne udføres med en boredybde på 7 m, filterinterval på  

1-3 m og 5-7 m samt en boredimension på 6”. Boringerne er placeret inden for skov-

byggelinjen. Etablering af boringerne forudsætter ikke dispensation fra skovbyggelinjen,  

idet der ikke er tale om en bygning men blot boringer. Boringerne forventes udført i marts 

2023. 

 

Jordforurening 

Den pågældende matrikel er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) jf. jordforureningsattest 

25700001. 

 

Påvirkning af overfladevand, beskyttede arter og beskyttet natur 

Boringerne placeres ikke i et Natura 2000-område. Lejre Kommune har ikke kendskab til, at 

der skulle forekomme bilag IV-arter i området. Kommunen vurderer, at etablering af 

boringerne ikke vil påvirke flagermus, markfirben eller padder, da det ikke indebærer 

nedrivning af bygninger eller diger, opfyldning af vådområder/vandhuller, fældning af træer 

eller lignende.  

 

Boringerne er ligeledes beliggende uden for fredede områder og områder udlagt som § 3-

beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelsesloven. 

 

TILSYNSMYNDIGHED 

Tilsynet med boringernes udførelse påhviler Lejre Kommune. 

 

ANNONCERING 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 01/03-2023.  

 

PARTSHØRING  

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos Miljøstyrelsen og GEO. 

 

KLAGEVEJLENING 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.    

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. miljø-

beskyttelseslovens § 93. 

 

Klageberettiget 

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår  

af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, at tilladelsen kan påklages af 1) afgørelsens adressat og  

2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 

Klageprocessen  

Klagen skal indgives skriftligt via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. 

Herfra logges der på www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, 

foreninger, myndigheder og tilsvarende.  
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Klagen skal være indgivet senest den 29. marts 2023 klokken 23:59. 

 

Klagen vil i første omgang blive sendt til Lejre Kommune som har truffet afgørelsen. Lejre 

Kommune sender herefter klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, ledsaget af sine 

eventuelle bemærkninger til klagen.   

 

Klagegebyr 

Der skal betales et klagegebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. 

Information om taksten for klagegebyret kan findes inde på Klageportalen på Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk. 

 

Fritagelse for brug af Klageportalen 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via 

Klageportalen, medmindre den pågældende klager er fritaget for at bruge Klageportalen. 

 

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en skriftlig, 

begrundet anmodning til Lejre Kommune, der har truffet afgørelsen. Lejre Kommune 

videresender herefter jeres anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer 

afgørelse om, hvorvidt de kan imødekomme jeres anmodning. 

 

Opsættende virkning 

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil 

have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og 

Fødevareklagenævnet beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. 

 

Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra 

offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. 

 

LEJRE KOMMUNES AFGØRELSE 

Lejre Kommune vurderer, at med de angivne vilkår i tilladelsen kan boringerne udføres uden 

en væsentlig negativ påvirkning af miljøet og de omkringliggende arealer. 

 

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen. 

 

Med venlig hilsen 

Amila Bajramovic 

Grundvandsmedarbejder  
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BILAGLISTE 

Bilag 1: Situationsplan over boringerne B103, B104 og B105 

Bilag 2: Boringsspecifikationer for de tre boringer 

 

Kopi af tilladelsen sendes til: 

GEO, jsh@geo.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, lejre@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, dn@dn.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk 
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Bilag 1: Situationsplan over boringerne B103, B104 og B105 (markeret med grøn). Boringerne 

er placeret ved Roskildevej 32, 4330 Hvalsø på matrikel 8h Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 
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Bilag 2: Boringsspecifikationer for de tre boringer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boringsidentitet Boredybde [m] Filterinterval [m] Boredimension [”] 

B103 7 1-3 og 5-7 6 

B104 7 1-3 og 5-7 6 

B105 7 1-3 og 5-7 6 


